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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
Núm.: 2/2013 
Caràcter: extraordinària 
Dia: 22 de febrer de 2013 
Inici: 20:00 
Acabament: 21:15 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS: 
Alcalde president: Il�lm. Sr. Josep Coma i Guitart 
Els/Les regidors/res: Sr. Lluís Pairó i Carola 

Sra. Mireia Solé i Hernández 
Sr. Pere Suñer i Vilanova 
Sra. Elena Llongarriu i Guillamet 

 
Excusa: Sra. Maria Teresa Buixeda i Vilarrasa i Sr. Jordi Aspar i Bas. 
 
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, funcionari del SAT del Consell 
Comarcal del Ripollès comissionat per les funcions públiques de Secretaria a 
l'Ajuntament de Molló. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió extraordinària convocada en legal 
forma a l'efecte de tractar el següent: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
ÚNIC. Aprovació de les sol�licituds d’inclusió d’actuacions a la convocatòria del 
pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC), quadrienni 2013 - 2016  
 
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracta l’únic punt següent: 
 
ÚNIC. APROVACIÓ DE LES SOL�LICITUDS D’INCLUSIÓ D’ACTUACIONS 
A LA CONVOCATÒRIA DEL  PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE 
CATALUNYA (PUOSC), QUADRIENNI 2013 - 2016  
  
Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases 
reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 
període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període 
(DOGC núm. 6263, de 28-11-2012), modificat pel Decret 162/2012, de 18 de 
desembre (DOGC núm. 6278, de 20-12-2012); 
 
Atès que les bases i convocatòria aprovades estableixen les diferents línies de 
subvencions a les que poden accedir les entitats locals de la província de 
Girona següents: 
 
Annex 2. Bases específiques de la línia d'inversions 
Annex 3. Bases específiques de la línia de manteniment i conservació 
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Annex 4. Programa de cooperació municipal de la Diputació de Girona 
 
Atès que l'Ajuntament considera com a actuacions prioritàries susceptibles 
d'inclusió a la línia d'inversions (Annex 2) i al Programa de cooperació 
municipal de la Diputació de Girona (Annex 4), les següents: 
 
Ordre Actuació Anualitat 
1 Renovació de l'enllumenat públic d'Espinavell 2013 
2 Millores i ampliació de la piscina municipal de Molló 2014 
3 Rehabilitació integral de la Font, Safareig i Plaça de la Font Vella 2015 
4 Redacció del projecte executiu de “Renovació de l'enllumenat 

públic d'Espinavell” 
2013 

5 Redacció del projecte executiu de “Millores i ampliació de la 
piscina municipal de Molló”  

2013 

6 Redacció del projecte executiu de “Rehabilitació integral de la 
Font, Safareig i Plaça de la Font Vella” 

2013 

 
Atès que l’Ajuntament té prevista la realització de les actuacions esmentades 
en el seu programa d’inversions i ha encarregat la redacció les memòries 
valorades sobre les actuacions que pretén dur a terme el quadrienni 2013-
2016; 
 
Atès que aquestes actuacions són de competència municipal conforme l’article 
67 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i totes són de caràcter mínim i 
obligatòries; 
 
Atès que l'Ajuntament ha redactat la memòria sobre les actuacions que 
pretén dur a terme el quadrienni 2013-2016, pel que fa a la línia de 
manteniment i conservació (Annex 3); 
 
Vistes les bases 4 i següents de l'Annex I, Bases Generals, del Decret 
155/2012, relatives a la presentació de sol�licituds; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
1. Aprovar la sol�licitud d’inclusió, dins la línia d'inversions de la convocatòria 
PUOSC 2013-2016, amb la prioritat i a l’anualitat corresponent, de les 
actuacions que consten a la part expositiva d’aquest acord.  
 
2. Aprovar les memòries valorades de cadascuna de les actuacions i prendre 
el compromís de incloure-les a la programació d’inversions de la Corporació. 
 
3. Aprovar la memòria referent a les actuacions de manteniment, reparacions 
i conservació que pretén dur a terme l'Ajuntament durant el quadrienni 2013-
2016, i sol�licitar la seva inclusió al programa PUOSC 2013-2016, dins la línia 
de l'Annex 3, manteniment i conservació. 
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4. Acceptar expressament les bases de la convocatòria, i aprovar les fitxes de 
sol�licitud segons el model establert que conté declaracions responsables 
sobre l'acompliment de requisits necessaris per ser beneficiaris de 
subvencions. 
Manifestar expressament que l'Ajuntament es compromet al compliment les 
obligacions establertes a la Base General 15 del Decret 155/2012, de 20 de 
novembre.  
 
5. Trametre la sol�licitud d’acord amb el que preveu l'article 9 i les bases 4 i 
següents, del Decret 155/2012, de 20 de novembre, tenint en compte la 
modificació realitzada a l'article 9.2 pel Decret 162/2012 i a tal efecte 
facultat el secretari per a la presentació telemàtica de les sol�licituds. 
 
6. Facultar l'alcalde o regidor a qui delegui tant àmpliament com en Dret 
sigui menester per a l'adopció de les resolucions que siguin necessàries per a 
l'execució d¡aquests acords.  
 
L’alcalde explica abastament les sol�licituds, així com cadascuna de les 
actuacions que es presenten a la convocatòria. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels cinc membres assistents dels set que de 
fet i Dret integren la corporació 
 
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de 
la corporació al lloc i data dalt consignats. 
 
El secretari comissionat, Vist i plau, 

Alcalde president, 
 
 
 
 
Josep Ruiz i Muñoz Josep Coma i Guitart 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


